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 أربعون حديثا  

 من أربعني اباب  

 من أدلة األحكام

 
  تصنيف

 يوسف بن إمساعيل النبهان 

 هـ 1350املتوىف سنة 

 
 حتقيق 

 حممد خري رمضان يوسف 
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 مقدمة التحقيق

 

احلاكِم ابحلّق، والصالُة والسالُم على النبِّ القاضي ابلعدل، وعلى آلِه وأصحابِه   احلمُد هلل
 املبلِّغني ابلصدِق والفاحتني ابلعدل، وبعد:

فهذه أربعوَن حديثًا يف أحكاِم الشرِع احلنيف، مما خيصُّ العبادات، استخرجها معدُّها 
 "نيِل املرام من أحاديِث  هـ( من كتابِ  1350الشيخ يوسف بن إمساعيل النبهاين )ت 

حجر العسقالين رمَحُه هللا، وضمَّنها كتابَُه "جمموع األربعني أربعني من  األحكام" للحافِظ ابنِ 
هـ، فجدَّدُت عهَد  1372أحاديث سيد املرسلني"، الذي صدرت الطبعُة الثانيُة منه عام 

بعد توثيِق أحاديثها،  القارئ ببعضها، منها هذه اليت بني يدي القارئ، وأعدُت نشرها 
 وضبطها، وبياِن حكمها، داعًيا هللا تعاََل أن ينفَع هبا.  

 واحلمُد هلل الذي هداان هلذا.

 حممد خري يوسف

 هـ 1435
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 بسم هللا الرمحن الرحيم 

َلى آلِه لني، وعوالصالُة والسالُم عَلى سيِّدان حممٍد سيِد املرسَ هلل ربِّ العاملني،  احلمدُ 
 : وصحبِه أمجعني، أما بعد

أربعنَي اباًب، من أحاديِث األحكام، يف العبادات: الطهارِة  من  فهذه أربعوَن حديثًا 
والصالِة والزكاِة والصياِم واحلجِّ فقط، انتخبتها من كتاِب "نيِل املرام من أحاديِث األحكام"  

 بن حجر.ا للحافظِ 
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 احلديث األول 

 )ابب املياه( 

 هللا صلى هللا عليه وسلم:   هللا عنهما قال: قال رسولُ   رضيَ  رَ عن عبدهللا بن عم

 . مِل اخل ب ث"لَّتني مل ي  املاُء ق ُ   إذا كان  

 . "سنجُ مل ي  ويف لفظ "

 . (1) انأخرجه األربعة، وصححه ابن خزمية وابن حبّ 

 

 احلديث الثان 

 )ابب اآلنية( 

 هللا صلى هللا عليه وسلم:  رسولُ  هللا عنهما قال: قالَ  بن اليمان رضيَ  عن حذيفة

افها، فإهنا هلم يف الدنيا، ولكم  ح  "ال تشربوا يف آنيِة الذهِب والفضَّة، وال أتكلوا يف صِ 
 . يف اآلخرة"

 . (2)متفق عليه

 

س املاء )(  1 (، سنن  67(، سنن الرتمذي، الباب اخلمسون من أبواب الطهارة )63سنن أيب داود، ابب ما ينجِّ
(.  92)(، صحيح ابن خزمية، مجاع أبواب ذكر املاء الذي ال ينجس 52النسائي )اجملتىب( ابب التوقيت يف املاء )

 (. 416وصححه يف صحيح اجلامع الصغري )
(، وصححه له أيضًا يف صحيح اجلامع  518(، وابن ماجه )1249" عند ابن حبان )سه شيء مل ينج ِ وبلفظ "

(417 .) 

(. وهو جزء من  2067(، صحيح مسلم، كتاب اللباس والزينة )5426صحيح البخاري، كتاب األطعمة )(  2
 حديث. 
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 احلديث الثالث 

 )ابب إزالة النجاسة(

 هللا عنها قالت: عن عائشة رضيَ 

  الثوب، كان رسوُل هللا صلى هللا عليه وسلم يغسُل املينَّ مث خيرُج إىل الصالِة يف ذلك  
 .ِل فيهس  وأان أنظُر إىل أثِر الغ  

 . (1)متفق عليه

 .(2) ي فيهفيصل ِ   ك ار  ِل هللا صلى هللا عليه وسلم ف   كُه من ثوِب رسو أفرُ  لقد كنتُ وملسلم: 

 . (3) ري من ثوبهفُ بظُ  أحكُُّه ايبس القد كنُت له:  لفظٍ  ويف

 

 احلديث الرابع 

 )ابب الوضوء( 

 :عن محران

  ، ضوء، فغسَل كفَّيِه ثالَث مرات، مث متضمضَ هللا عنه دعا بوَ  َدُه عثماَن رضيَ أن سيِّ 
 إَل املرفِق ثالَث مرات، ُه اليمَن دَ َل وجَهُه ثالَث مرات، مث غسَل يواستنثر، مث غس  ،واستْنشقَ 

 

 (. 289(، صحيح مسلم، ابب حكم املين )230البخاري، ابب غسل املين )صحيح (  1

 (. 288صحيح مسلم، ابب حكم املين )(  2

لقد رأيتين وإن ألحكُّه من ثوب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ايبسا   ( ولفظها فيه: 290املصدر السابق )(  3
 بظفري. 
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 إَل الكعبنِي ثالَث مرات، مث ى مثَل ذلك، مث مسَح برأسه، مث غسَل رجَلُه اليمَن رَ مث اليس 
 ى مثَل ذلك، مث قال:رَ اليس 

 ضوئي هذا. وُ  حنو   رأيُت رسول  هللا صلى هللا عليه وسلم توضَّأ  

 . (1)متفق عليه

 

 احلديث اخلامس

 اخلفني()ابب املسح على 

 هللا عنه قال:    عن املغرية بن شعبة رضيَ 

 يُت ألنزَع ُخفَّيه، فقال: فتوضَّأ، فأهو كنُت مع النبِّ صلى هللا عليه وسلم، 

 . عهما، فإن أدخلُتهما طاهرتني""د  

 يهما. فمسَح عل 

 . (2)متفق عليه

 

 احلديث السادس 

 )ابب نواقض الوضوء(

 رسوُل هللا صلى هللا عليه وسلم:   هللا عنه قال: قالَ  عن أيب هريرة رضيَ 
 

 (. وفيه اختالف ألفاظ. 226ابب صفة الوضوء ) (، صحيح مسلم،  159صحيح البخاري، كتاب الوضوء )(  1

 (. 274(، صحيح مسلم، ابب املسح على اخلفني )206صحيح البخاري، ابب إذا أدخل رجليه ومها طاهراتن )(  2
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رجنَّ من "إذا وجد  أحدكم يف بطنِه شيئ ا، فأشكل  عليه أخرج  منه شيٌء أم ال؟ فال خي
 . أو جيد  ري ا" املسجِد حىت يسمع  صوت  

 .(1)أخرجه مسلم

 

 احلديث السابع 

 )ابب قضاء احلاجة(

 هللا عنه قال: عن أنس رضيَ 

كان رسوُل هللا صلى هللا عليه وسلم يدخُل اخلالء، فأمحُل أان وغالٌم حنوي إداوة  من  
 .زة، فيستنجي ابملاءماء، وعن  

 متفق عليه.

 . (2) زة: عصا صغريةالعنَ 

 

 احلديث الثامن

 ب()ابب الغسل وحكم اجلنُ 

 هللا صلى هللا عليه وسلم:  رسولُ  هللا عنه قال: قالَ  عن أيب سعيد اخلدري رضيَ 

 ."املاُء من املاء"

 

 (. 362صحيح مسلم، ابب الدليل على أن من تيقن الطهارة... )(  1

 (. 271االستنجاء ابملاء )(، صحيح مسلم، ابب 152صحيح البخاري، ابب محل العنزة )(  2
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 .(1) يف البخاري رواه مسلم، وأصلهُ 

 

 احلديث التاسع 

 )ابب التيمم( 

 هللا عنهما، أن النبَّ صلى هللا عليه وسلم قال:  عن جابر بن عبدهللا رضيَ 

األرُض   مل يُ ع ط هنَّ أحٌد قبلي: ُنِصر ُت ابلرعِب مسرية  شهر، وُجِعل ت  ل   يُت مخس اعطِ "أُ 
ا رجٍل أدركتُه الصالُة فليصلِ "  ا وط هور ا، فأُّيُّ ِجد   . (2)احلديث . وذكرَ م س 

 . (3) "وُجِعل ت  تربُتها لنا ط هور ا إذا مل جنِد املاء"ويف حديِث حذيفة عند مسلم: 

 

 احلديث العاشر 

 )ابب احليض( 

 هللا عنه:   عن أنس رضيَ 

 صلى هللا عليه وسلم:  النبُّ  ، فقالَ (4) أن اليهوَد كانوا إذا حاضِت املرأُة مل يؤاكلوها

 . "اصنعوا كلَّ شيٍء إال النكاح"

 

 ( ولفظه فيه كذلك. 343صحيح مسلم، ابب إمنا املاء من املاء )(  1

ع ُث إىل قومِه خاصة وبُِعثُت  تكملته: "(  2 وأحلَّت ل الغنائم ومل حتلَّ ألحٍد قبلي، وُأعطيُت الشفاعة، وكان النيبُّ يُ ب  
 (. 335". صحيح البخاري، كتاب التيمم ) إىل الناِس عامة 

 (. 522صحيح مسلم، كتاب املساجد )(  3

 مل يؤاكلوها ومل جيامعوهن، كما يف مصدره. (  4
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 . (1)رواه مسلم

 

 احلديث احلادي عشر 

 )ابب املواقيت( 

 هللا عنهما قال: قال رسوُل هللا صلى هللا عليه وسلم:  عن ابن مسعود رضيَ 

 . "أفضُل األعماِل الصالُة يف أوِل وقتها"

 . (2)يف الصحيحني رواه الرتمذي واحلاكم وصححاه، وأصلهُ 

 

 احلديث الثان عشر

 )ابب األذان( 

 هللا عنه قال: قال رسوُل هللا صلى هللا عليه وسلم:  عن أيب سعيد اخلدري رضيَ 

 . ن" م النداء  فقولوا مثل  ما يقوُل املؤذ ِ "إذا مسعتُ 

 . (1)متفق عليه

 

 (. 302صحيح مسلم، كتاب احليض ) (  1

( وقال: صحيح على شرط الشيخني، سنن الرتمذي،  675املستدرك على الصحيحني، ابب يف مواقيت الصالة ) (  2
حديث حسن صحيح. ولفظ األول: سألت رسول هللا  ( وقال: 173ابب ما جاء يف الوقت األول من الفضل ) 

 ". وقتها  ل الصالة يف أو صلى هللا عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال: "
 ". الصالة على مواقيتها ولفظه عند الرتمذي إبجابة الرسول صلى هللا عليه وسلم: " 
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وللبخاري عن معاوية، وملسلم عن عمر يف فضِل القوِل كما يقوُل املؤذُِّن كلمًة كلمًة سوى  
 . (2) "ال حول  وال قوة  إال ابهلل"احليعلتني، فيقول: 

 

 احلديث الثالث عشر

 )ابب شروط الصالة( 

 هللا صلى هللا عليه وسلم: رسولُ  عن معاوية بن احلكم قال: قالَ 

صلُح فيها شيٌء من كالِم الناس، إمنا هو التسبيُح والتكبرُي  "إن هذه الصالة  ال ي  
 . وقراءُة القرآن"

 . (3)رواه مسلم

 

 احلديث الرابع عشر 

 )ابب سرتة املصلي( 

 هللا عنه قال: قاَل رسوُل هللا صلى هللا عليه وسلم:  جهيم بن احلارث رضيَ عن أيب 

 

لقول مثل قول املؤذن  (، صحيح مسلم، ابب استحباب ا611صحيح البخاري، ابب ما يقول إذا مسع املنادي )(  1
(383 .) 

 (. 385(، صحيح مسلم، ابب استحباب القول... ) 613صحيح البخاري، ابب ما يقول إذا مسع املنادي ) (  2

 (. 537صحيح مسلم، ابب حترمي الكالم يف الصالة )(  3
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له من  مث، لكان  أن  يقُف أربعني  خري ا"لو يعلُم املارُّ بني يد ي املصلِ ي ماذا عليه من اإل
 . أن  ُّيرَّ بني يديه"

 .(1) متفق عليه، واللفظ للبخاري

 .(2) " خريف اأربعني " :لبزار من وجٍه آخرووقع يف ا

 

 احلديث اخلامس عشر

 )ابب احلث على اخلشوع يف الصالة(

 هللا عنها قالت: عن عائشة رضيَ 

 فقال:  ،سألُت رسوَل هللا صلى هللا عليه وسلم عن االلتفاِت يف الصالةِ 

 . ""هو اختالٌس خيتلسُه الشيطاُن من صالِة العبد

 . (3) رواه البخاري

 

 احلديث السادس عشر 

 املساجد()ابب 

 

املصلي   (، صحيح مسلم، ابب منع املاّر بني يدي510صحيح البخاري، ابب إمث املاّر بني يدي املصلي )(  1
(. وليس عند البخاري لفظ "من اإلمث"، وأكد احلافظ ابن حجر على ذلك يف "فتح الباري" أثناء شرحه  507)

 احلديث. 

 . 61/ 2قال احلافظ اهليثمي: ورجاله رجال الصحيح. جممع الزوائد  (  2

 (. 751صحيح البخاري، كتاب األذان، ابب االلتفات يف الصالة )(  3
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 هللا عنها قالت: عن عائشة رضيَ 

 .أمر  رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم ببناِء املساجِد يف الدُّور، وأن  تُ ن ظَّف  وُتط يَّب

 . (1) رواه أمحد وأبو داود والرتمذي وصحح إرساله

 

 احلديث السابع عشر 

 )ابب صفة الصالة(

 هللا عنه، أن النبَّ صلى هللا عليه وسلم قال: عن أيب هريرة رضيَ 

، مث اقرأ ما تيسَّر  معك   "إذا قمت  إىل الصالِة فأسبِغ الوضوء، مث استقبِل الِقبلة، فكّبِ 
مث ارفع  حىت تعتدل  قائم ا، مث اسجد  حىت تطمئنَّ   ، من القرآن، مث اركع  حىت تطمئنَّ راكع ا

ا، مث ارفع  حىت  ا، تطمئنَّ جال ساجد  مث افعل  ذلك يف  س ا، مث اسجد  حىت تطمئنَّ ساجد 
 . صالِتك  كلِ ها"

السبعة، وهم: اإلمام أمحد والبخاري ومسلم والرتمذي والنسائي وأبو داود وابن  أخرجهُ 
 . (2) ماجه

 . (1) "حىت تطمئنَّ قائم ا" :والبن ماجه إبسناد مسلم

 

( وصححه له يف صحيح سنن أيب داود، سنن الرتمذي، ابب  455داود، ابب اختاذ املساجد يف الدور )سنن أيب (  1
( وذكر الشيخ  26429( وذكر أنه أصح من سابقه )مرساًل(، مسند أمحد )595ما ذكر يف تطييب املساجد )

 (. 279شعيب أنه حديث صحيح وإسناده ضعيف عند أمحد. وصحح احلديث يف صحيح الرتغيب )

(، صحيح مسلم، ابب وجوب قراءة الفاحتة يف كل  757صحيح البخاري، ابب وجوب القراءة لإلمام واملأموم )(  2
( وقال: حديث حسن صحيح، سنن النسائي  302(، سنن الرتمذي )856(، سنن أيب داود )397ركعة )

 (. 1060( وصححه له الشيخ شعيب، سنن ابن ماجه )9633(، مسند أمحد ) 884)
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 . (2) انومثلُه يف حديث رفاعة عند أمحد وابن حبّ 

 . (3) لبك  حىت ترجع  العظام""فأقم صُ ألمحد:  ويف لفظٍ 

 

 احلديث الثامن عشر

 )ابب سجود السهو( 

 هللا عنه:   عن عبدهللا بن ُُبينة رضيَ 

أن النيبَّ صلى هللا عليه وسلم صلَّى هبم الظهر، فقام  يف الركعتنِي اأُلول يني ومل جيلس،  
وانتظر  الناُس تسليمه، كّبَّ  وهو جالس، وسجد  ى الصالة  فقام  الناُس معه، حىت إذا قض  

 سجدتنِي قبل  أن يسلِ م، مث سلَّم. 

 .(4) رواه الشيخان، وهذا لفظ البخاري

 

 احلديث التاسع عشر

 )ابب صالة التطوع( 

 هللا عنهما قال:   عن ابن عمر رضيَ 
 

 املصدر السابق البن ماجه. (  1

( من  1890( وحسَّن إسناده الشيخ شعيب، اإلحسان يف تقريب صحيح ابن حبان ) 19019مسند أمحد )(  2
 ". مث ارفع حىت تعتدل قائم احديث أيب هريرة، وفيه "

( من حديث رفاعة بن رافع الزرقي، وذكر الشيخ شعيب أن إسناده اختلف فيه، لكن  19017مسند أمحد )(  3
 احلديث صحيح. وصححه يف صحيح اجلامع يف عدة مواضع.  

 (. 570(، صحيح مسلم، ابب السهو يف الصالة )829صحيح البخاري، ابب من مل ير التشهد األول واجباً )(  4
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الظهِر، وركعتنِي حفظُت من النيبِ  صلى هللا عليه وسلم عشر  ركعات: ركعتنِي قبل  
 .(1) بعدها، وركعتنِي بعد املغرِب يف بيته، وركعتنِي بعد العشاِء يف بيته، وركعتنِي قبل  الصبح 

 متفق عليه.

 . (2)وركعتنِي بعد  اجلمعة يف بيتهويف روايٍة هلما: 

 . (3)كان إذا طلع  الفجُر ال يصلي إال ركعتنِي خفيفتنيوملسلم: 

 

 احلديث العشرون

 صالة اجلماعة واإلمامة()ابب 

 هللا عنهما، أن رسوَل هللا صلى هللا عليه وسلم قال:   عن عبدهللا بن عمر رضيَ 

 . "صالُة اجلماعِة أفضُل من صالِة الفذِ  بسبٍع وعشرين  درجة"

 . (4)متفق عليه

 احلديث احلادي والعشرون

 )ابب صالة املسافر واملريض(
 

(، صحيح مسلم، ينظر اهلامش التايل، واللفظ  1180صحيح البخاري، كتاب التهجد، ابب الركعتني قبل الظهر )(  1
 ". قبل صالة الصبح: "لألول، وفيه 

(، ومسلم، ابب فضل السنن الراتبة  1165صحيح البخاري، كتاب التهجد، ابب ما جاء يف التطوع مثن مثن )(  2
(729 .) 

 ( من حديث حفصة رضي هللا عنها. 723صحيح مسلم )(  3

( واللفظ  650(، صحيح مسلم، ابب فضل صالة اجلماعة ) 645صحيح البخاري، ابب فضل صالة اجلماعة )(  4
 له. 

 والفّذ: الفرد.  
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 هللا عنه قال: عن أنس رضيَ 

فكان  يصلي ركعتنِي حىت  ،خرجنا مع رسوِل هللا صلى هللا عليه وسلم من املدينِة إَل مكة
 . (1) رجعنا إىل املدينة

 هللا عنه قال:   عن معاذ رضيَ 

فكان يصلي الظهر  والعصر   خرجنا مع رسوِل هللا صلى هللا عليه وسلم يف غزوِة تبوك، 
 .يع امجيع ا، واملغرب  والعشاء  مج

 . (2)رواه مسلم

 هللا عنهما قال:   وعن عمران بن احلصني رضيَ 

 لم عن الصالِة فقال: كانت يب بواسري، فسألُت النبَّ صلى هللا عليه وس

ا، فإن  مل تستطع  فعلى جنب""صلِ  قائم ا  . ، فإن  مل تستطع  فقاعد 

 . (3) رواه البخاري

 

 احلديث الثان والعشرون 

 )ابب اجلمعة(

هللا صلى هللا عليه وسلم  هللا عنهم، أهنما مسعا رسولَ  عبدهللا بن عمر وأيب هريرة رضيَ عن 
 على أعواِد منربه: يقولُ 

 

 (. 1081مل خيّرِجه، وقد رواه البخاري يف كتاب تقصري الصالة، احلديث الثاين من الباب )(  1

 (. 706صحيح مسلم، ابب اجلمع بني الصالتني )(  2

 (. 117صحيح البخاري، ابب إذا مل يطق قاعًدا صلى على جنب )(  3
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نَّ من خِتمنَّ هللا على قلوهبم، مث ليكونُ أو لي   ،د ِعهُم اجلُُمعاتِ نيَّ أقواٌم عن و  "لي نت هِ 
 . الغافلني"

 . (1)رواه مسلم

 

 احلديث الثالث والعشرون 

 )ابب صالة اخلوف( 

عن صاحل بن خوَّات، عمَّن صلَّى مع النبِّ صلى هللا عليه وسلم يوَم ذاِت الرِّقاِع صالَة  
 اخلوف:

، فصلَّى ابلذين معه ركعة، مث ثـََبَت قائًما  ، وطائفًة ِوجاَه العدوّ (2)أن طائفًة صفَّت معه
ى فصلَّى هبم وجاءِت الطائفُة األخرَ  ، ِوجاَه العدوّ  (3) وا[وأمتوا ألنفسهم، مث انصرفوا ]فصفُّ 

 هبم. الركعَة اليت بقيت، مث ثبَت جالًسا وأمتوا ألنفسهم، مث سلَّمَ 

 . (4)متفق عليه، وهذا لفُظ مسلم

 . (5) ووقَع يف "املعرفة" البن منده: عن صاحل بن خوات، عن أبيه

 

 

 (. 865) صحيح مسلم، كتاب اجلمعة (  1
قال اإلمام النووي رمحه هللا: قوله: ودعهم: أي تركهم. وفيه أن اجلمعة فرض عني. ومعن اخلتم: الطبع والتغطية.  

 . 152/ 6شرح النووي على صحيح مسلم 

 يف األصل "صلَّت". وتصحيحه من الصحيحني. (  2

 إضافة من الصحيحني. (  3

 (. 842صحيح مسلم، ابب صالة اخلوف ) (، 4129صحيح البخاري، ابب غزوة ذات الرقاع ) (  4

 ذكره ابن حجر يف الفصل الثامن من مقدمته لفتح الباري. (  5
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 احلديث الرابع والعشرون

 )ابب صالة العيدين(

 هللا عنهما:   عن ابن عباس رضيَ 

 مها.هما وال بعد  صلَّى يوم  العيِد ركعتني، مل يصلِ  قبل  أن النيبَّ صلى هللا عليه وسلم 

 . (1)ومنهم البخاري ومسلم ،أخرجه السبعة

 . أن النيبَّ صلى هللا عليه وسلم صلَّى العيد  بال أذاٍن وال إقامة ،وعنه

 . (2) يف البخاري أخرجه أبو داود، وأصلهُ 

 

 احلديث اخلامس والعشرون

 )ابب صالة الكسوف( 

 هللا عنه قال:   عن املغرية بن شعبة رضيَ 

انكسفِت الشمُس على عهِد رسوِل هللا صلى هللا عليه وسلم يوَم ماَت إبراهيم، فقاَل  
 الناس: انكسفِت الشمُس ملوِت إبراهيم، فقاَل رسوُل هللا صلى هللا عليه وسلم: 

 ِمن آايِت هللا، ال ينكسفاِن ملوِت أحٍد وال حلياته، فإذا  "إن الشمس  والقمر  آيتانِ 
 . وا حىت تنكشف"وا هللا وصلُّ رأيتموها فادعُ 

 

(، سنن النسائي، الصالة  884(، صحيح مسلم، كتاب صالة العيدين )5883صحيح البخاري، كتاب اللباس )(  1
(، مسند أمحد  1288) (، سنن ابن ماجه، ابب ما جاء يف اخلطبة يف العيدين 1587قبل العيدين وبعدها )

 ( وقال: حديث حسن صحيح.537(، سنن الرتمذي، أبواب الصالة ) 1165(، سنن أيب داود ) 2039)
 (، وصححه له يف صحيح سنن أيب داود. 1147سنن أيب داود، ابب ترك األذان يف العيد )(  2
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 متفق عليه.

 .(1) "حىت تنجلي" :ويف رواية البخاري

 .(2) وا حىت ينكشف  ما بكم" "فصلُّوا وادعُ  وللبخاريِّ من حديِث أيب بكرة:

 

 احلديث السادس والعشرون

 االستسقاء()ابب صالة 

 هللا عنهما قال:   عن ابن عباس رضيَ 

اًل متضّرًِعا، فصلَّى ركعتنِي   ًعا مرتسِّ خرَج النبُّ صلى هللا عليه وسلم متواضًعا متبذِّاًل متخشِّ
 كم هذه.كما يصلِّي يف العيد، مل خيطْب خطبتَ 

وصححه  ،رواه اخلمسة، وهم: اإلمام أمحد والرتمذي والنسائي وأبو داود وابن ماجه
 . (3) انالرتمذي وابن حبّ 

 

 احلديث السابع والعشرون

 )ابب اللباس( 

 

 (. 915وف ) (، صحيح مسلم، ابب ذكر النداء بصالة الكس1043صحيح البخاري، كتاب الكسوف )(  1

 (. 1041صحيح البخاري، كتاب الكسوف )(  2

( وحسن إسناده  2039( واللفظ له، مسند أمحد )1266سنن ابن ماجه، ابب ما جاء يف صالة االستسقاء )(  3
( وصحح الشيخ شعيب إسناده على شرط مسلم،  2862الشيخ شعيب، اإلحسان يف تقريب صحيح ابن حبان )

وحسَّنه له يف صحيح سنن أيب داود، سنن الرتمذي، ابب ما جاء يف صالة االستسقاء  ( 1165سنن أيب داود )
 (. 1506( وقال: حديث حسن صحيح، سنن النسائي )558)
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 هللا عنه قال:  عن حذيفة رضيَ 

هللا صلى هللا عليه وسلم أن نشرب  يف آنيِة الذهِب والفضَِّة وأن  أنكل    هن ى رسولُ 
 . فيها، وعن لبِس احلريِر والديباِج وأن  جنلس  عليه

 . (1) رواه البخاري

 

 احلديث الثامن والعشرون 

 )كتاب اجلنائز( 

 هللا عنه قال:   عن عوف بن مالك رضيَ 

 جنازة، فحفظُت من دعائه:َلى رسوُل هللا صلى هللا عليه وسلم عصلَّى 

خ ل ه، واغ ِسل ُه ابملاِء  "اللهم اغفر  له وارمحه، وعافِه واعُف عنه، وأكرم  نُ ُزل ه، ووسِ ع  ُمد 
  ل ُه دار ا خري ا والثلِج والّب  د، ونقِ ِه من اخلطااي كما نقَّيت  الثوب  األبيض  من الدَّن س، وأبدِ 

ُه اجلنة، وقِه فتنة  القّب، ، وأدخل  [ا خري ا من زوجهوزوج  ]من داره، وأهال  خري ا من أهله، 
 . وعذاب  النار"

 . (2)رواه مسلم

 

 
 

 (. 5837صحيح البخاري، كتاب اللباس )(  1

الف  ( وما بني املعقوفتني منه، وفيه اختالف الفاظ أخرى قليلة، لعله اخت963صحيح مسلم، كتاب اجلنائز )(  2
 نسخ. 
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 احلديث التاسع والعشرون 

 )كتاب الزكاة( 

 هللا صلى هللا عليه وسلم: رسولُ  هللا عنه قال: قالَ  رضيَ  عن عليّ 

ففيها مخسُة دراهم، وليس عليك    ، وحال  عليها احلولُ  ،"إذا كانت لك  مئتا درهم
وحال  عليها   ،[دينار ا عشرون   فإذا كانت لك  ]حىت يكون لك  عشرون  دينار ا،  (1)شيءٌ 

حىت يول  عليه   ، ففيها نصُف دينار، فما زاد  فبحساِب ذلك. وليس  يف ماٍل زكاةٌ احلولُ 
 . احلول"

 .(2) رواه أبو داود وهو حسن، وقد اختلف يف رفعه

 

 احلديث الثالثون 

 )ابب صدقة الفطر( 

 هللا عنهما قال:  عن ابن عمر رضيَ 

رسوُل هللا صلى هللا عليه وسلم زكاة  الفطِر صاع ا من متٍر أو صاع ا من شعري،  فرض  
، والذكِر واألنث   ى، والصغرِي والكبري، من املسلمني، وأمر  هبا أن تؤدَّى  على العبِد واحلرِ 

 .قبل  خروِج الناِس إىل الصالة

 . (3)متفق عليه

 

 يعين يف الذهب، كذا يف السنن. (  1

 ( وما بني املعقوفتني منه. وصححه له يف صحيح سننه. 1573سنن أيب داود، كتاب الزكاة )(  2

 (. واللفظ لألول. 984(، صحيح مسلم، ابب زكاة الفطر )1503صحيح البخاري، ابب فرض صدقة الفطر )(  3
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 احلديث احلادي والثالثون 

 التطوع( )ابب صدقة 

 هللا عنه، عن النبِّ صلى هللا عليه وسلم قال:  عن أيب هريرة رضيَ 

 "سبعٌة ُيظلُّهم هللاُ يف ظلِ ِه يوم  ال ظلَّ إال ظلُّه".  

: "إماٌم عادل، وشابٌّ نشأ  يف عبادِة هللا، ورجٌل قلبُه معلٌَّق وعدَّهم يف احلديِث هكذا
إليه، ورجالِن حتااب  يف هللا فاجتمعا عل ى ذلك  وافرتقا  ابملسجِد إذا خرج  منه حىت يعود  

م ن ِصٍب ومجاٍل فقال:   عيناه، ورجٌل دعتُه امرأٌة ذاتُ عليه، ورجٌل ذكر  هللا خالي ا ففاضت  
 . إن أخاُف هللا  ربَّ العاملني"

 قُ نفِ "ورجٌل تصدَّق  بصدقٍة فأخفاها حىت ال تعلم  مشالُه ما تُ فذكَر احلديث، وفيه: 
 . ُّيينه"

 . (1)متفق عليه

 

 احلديث الثان والثالثون 

 سم الصدقات( )ابب ق  

 عن سامل بن عبدهللا بن عمر، عن أبيه: 

 

( وفيه اختالف ألفاظ، لعله  1031(، صحيح مسلم، كتاب الزكاة )1423)صحيح البخاري، كتاب الزكاة (  1
 اختالف نسخ. 
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 ،أن رسوَل هللا صلى هللا عليه وسلم كان يُعطي عمَر العطاء، فيقول: أعطِه أفقَر مين
ِرٍف وال سائٍل  خذُه فتموَّل ُه أو تصدَّق  به، وما جاءك  من هذا املاِل "فيقول:  وأنت  غرُي ُمش 

 ".كفخذه، وما ال، فال تُ ت ِبع ُه نفس  

 . (1)رواه مسلم

 

 احلديث الثالث والثالثون 

 )كتاب الصيام( 

 هللا عنهما قال: مسعُت رسوَل هللا صلى هللا عليه وسلم يقول:  عن ابن عمر رضيَ 

 . ُغمَّ عليكم فاق ِدروا له"روا، فإن  فطِ "إذا رأيتموُه فصوموا، وإذا رأيتموُه فأ  

 . (2)متفق عليه

 . (3) روا ثالثني""فإن  ُأغِمي  عليكم فاقدِ وملسلم: 

 . "فأكملوا الِعدَّة  ثالثني"وللبخاري: 

 . (4) عبان  ثالثني""فأكملوا ِعدَّة  ش  وله يف حديِث أيب هريرة: 

 

 

 ( احلديث التايل للرقم املذكور. 1045صحيح مسلم، كتاب الزكاة )(  1

 ( املتفرع منه. 8( الرقم )1080(، صحيح مسلم، كتاب الصيام )1900صحيح البخاري، كتاب الصوم )(  2

 ويعين إذا رأيتم القمر.  
 ( املتفرع منه. 4( الرقم )1080حيح مسلم، املصدر السابق )ص (  3

 (. 1907صحيح البخاري، كتاب الصوم )(  4
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 احلديث الرابع والثالثون 

 ي عن صومه()ابب صوم التطوع وما هنُ 

 هللا عنه:  أيب قتادة األنصاري رضيَ عن 

يكفِ ُر السنة  املاضية  " قال:  ،َرفةَ  عيومِ  عن صومِ  هللا صلى هللا عليه وسلم ُسئلَ  أن رسولَ 
 . "والباقية

 ."كفِ ُر السنة  املاضيةي"فقال:  ،وُسئَل عن صوِم يوِم عاشوراءَ 

فيه، وبُِعث ُت فيه، أو أُن ِزل  عليَّ  "ذاك  يوٌم ُوِلدُت قال:  ،وُسئَل عن صوِم يوِم اإلثنني
 . فيه"

 . (1)رواه مسلم

 هللا عنه:  وعن أيب سعيد اخلدري رضيَ 

 .ى عن صياِم يومني: يوِم الفطر، ويوِم النحرأن رسول  هللا صلى هللا عليه وسلم هن  

 . (2)متفق عليه

 

 ن و احلديث اخلامس والثالث 

 )ابب االعتكاف وقيام رمضان( 

 هللا عنها:  عن عائشَة رضيَ 
 

 (. وهو مجع لطرق يف احلديث. 1162صحيح مسلم، كتاب الصيام ) (  1

 (. 827(، صحيح مسلم، كتاب الصيام )1991صحيح البخاري، كتاب الصوم )(  2
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أن النيبَّ صلى هللا عليه وسلم كان يعتكُف العشر  األواخر  من رمضان  حىت توفَّاه هللا،  
 مث اعتكف  أزواجُه من بعده.

 . (1)متفق عليه

 هللا عنه، أن رسوَل هللا صلى هللا عليه وسلم قال: عن أيب هريرة رضيَ 

 . تقدَّم من ذنبه""من قام  رمضان  إُّياان  واحتسااب  ُغِفر  له ما 

 . (2)متفق عليه

 

 احلديث السادس والثالثون

 )كتاب احلج، ابب فضلِه وبياُن من ُفِرض  عليه( 

 هللا عنه، أن رسوَل هللا صلى هللا عليه وسلم قال: عن أيب هريرة رضيَ 

 . اجلنة" "العمرُة إىل العمرِة كفَّارٌة ملا بينهما، واحلجُّ املّبوُر ليس  له جزاٌء إال 

 . (3)متفق عليه

 هللا عنهما قال: خطَبنا رسوُل هللا صلى هللا عليه وسلم فقال:  وعن ابن عباس رضيَ 

 . "إن هللا كتب  عليكم احلج"

 فقاَم األقرُع بن حابس فقال: أيف كلِّ عاٍم اي رسوَل هللا؟
 

(، صحيح مسلم، ابب اعتكاف العشر األواخر من رمضان  2026)صحيح البخاري، كتاب االعتكاف (  1
(1172 .) 

 (. 759(، صحيح مسلم، ابب الرتغيب يف قيام رمضان )37صحيح البخاري، كتاب اإلميان )(  2

 (. 1349(، صحيح مسلم، ابب يف فضل احلج والعمرة )1773صحيح البخاري، كتاب العمرة )(  3
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 .ع""لو قلُتها لوج ب ت، احلجُّ مرة، فما زاد  فهو تطوُّ قال: 

 . (1)يف مسلم يف حديث أيب هريرة ري الرتمذي، وأصلهُ رواه اخلمسة غ

 هللا عنه قال: وعن أنس رضيَ 

 اي رسوَل هللا، ما السبيل؟ :قيل

 . "الزاُد والراحلة"قال: 

 . ين وصححه احلاكم، والراجُح إرسالهرواه الدارقط

 . (2) {اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيالًنِ }وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَ: تعاََل  يعين يف قولهِ 

 

 ن ث السابع والثالثو احلدي

 ت( ي)ابب املواق

 هللا عنهما:   عن ابن عباس رضيَ 

ف ة،  الشامِ  أن النيبَّ صلى هللا عليه وسلم وقَّت  ألهِل املدينِة ذا احلُل يفة، وألهلِ  اجلُح 
ل م، هنَّ هلنَّ ن  املنازل، وألهِل اليمِن وألهِل جنٍد ق  ر   ممَّن  ،ن غريِهنَّ ى عليهنَّ مِ وملن  أت   ،ي  ل م 
  أنشأ، حىت أهُل مكة  من مكة.مرة، وم ن  كان دون  ذلك  فمن حيثُ أراد  احلجَّ والع

 

( وصححه له يف  1721( وصححه الشيخ شعيب، سنن أيب داود )2304) (، مسند أمحد 2620سنن النسائي )(  1
 (. 2886صحيح سننه، سنن ابن ماجه )

 . 97سورة آل عمران: (  2
 (. 2426( وقال: صحيح على شرط الشيخني، سنن الدارقطين )1613املستدرك للحاكم )

الدارقطين، وسنده صحيح إَل احلسن، وال  قال البيهقي: الصواب عن قتادة عن احلسن مرساًل، يعين الذي خرَّجه 
 (. 945أرى املوصول إال ومهًا. تلخيص احلبري )
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 . (1)متفق عليه

 

 احلديث الثامن والثالثون 

 )ابب وجوه اإلحرام وصفته(

 :تهللا عنها قال عن عائشة رضيَ 

خرجنا مع رسوِل هللا صلى هللا عليه وسلم عاَم حجَِّة الوداع، فمنا َمْن أهلَّ بُعمرة، ومنا  
 .وأهلَّ رسوُل هللا صلى هللا عليه وسلم ابحلج  َمْن أهلَّ ُبجٍّ وُعمرة، ومنا َمْن أهلَّ ُبّج، 

فلم حيلُّوا حىت كان يوُم   أو مجَع احلجَّ والعمرةَ  مرٍة فحلَّ، وأما َمْن أهلَّ ُبجٍّ فأما َمْن أهلَّ بعُ 
 النحر.

 . (2)متفق عليه

 

 احلديث التاسع والثالثون 

 )ابب اإلحرام وما يتعلق به(

 هللا عنهما:  عن ابن عمر رضيَ 

 ُس احملرُم من الثياب؟أن رسوَل هللا صلى هللا عليه وسلم ُسئَل ما يلبَ 

 

(، صحيح مسلم، كتاب احلج، ابب  1524صحيح البخاري، كتاب احلج، ابب مهل أهل مكة للحج والعمرة )(  1
 (. 1181مواقيت احلج والعمرة )

(.  1211(، صحيح مسلم، كتاب احلج )1562د )صحيح البخاري، كتاب احلج، ابب التمتع واإلقران واإلفرا(  2
 واللفظ لألول. 
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اخلِفاف، إال  ال السراويالت  وال الّبانس  و ُس القميص  وال العمائم  وال "ال يلب  قال: 
ا ال جيُد نعلنِي فليلبِس اخلفَّني، وليقط   هما أسفل  من الكعبني، وال تلب سوا شيئ ا من ع  أحد 

 . الثياِب مسَُّه الزعفران، وال الو ر س" 

 .(1)ملسلم متفق عليه، واللفظُ 

 

 احلديث األربعون 

 )ابب صفة احلج ودخول مكة(

 هللا عنهما:   عبدهللا رضيَ عن جابر بن 

لدْت أمساُء ، فخرجنا معه حىت أتينا ذا احلُليفة، فوَ أن رسوَل هللا صلى هللا عليه وسلم حجّ 
 .فري بثوٍب وأحرمي""اغتسلي واستث، فقال: (2) بنُت ُعميس

ى رسوُل هللا صلى هللا عليه وسلم يف املسجد، مث ركَب القصواء، حىت إذا استوْت به  وصلَّ 
،  لك  لبَّيك، إن احلمد   "لبَّيك  اللهمَّ لبَّيك، لبَّيك  ال شريك   :يداِء أهلَّ ابلتوحيد على الب

 . ، ال شريك  لك"والنعمة ، لك  وامللكُ 

 ى أربًعا.  ثالًًث، ومشَ  حىت إذا أتينا البيَت استلَم الركن، فرملَ 

 ى مقاَم إبراهيَم فصلَّى.مث أتَ 

 

 (. 1177(، صحيح مسلم، كتاب احلج، أول ابب منه )1838صحيح البخاري، كتاب جزاء الصيد )(  1

 ولدت حممد بن أيب بكر. (  2
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}إِنَّ  " :َل الصفا، فلما دان من الصفا قرأخرَج من الباِب إكِن فاستلمه، مث مث رجَع إَل الر 

البيت،   ، فرقَي الصفا حىت رَأى"مبا بدأ هللا به أبدأُ  (1){لْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللّهِالصَّفَا وَا

ه، وقال:  فاستقبَل القبلة، فوحََّد هللاَ  وله  "ال إله إال هللا، وحدُه ال شريك  له، له امللكُ وكربَّ
ه، وهز م   ه، ونصر  عبد  شيٍء قدير، ال إله إال هللا، أجنز  وعد   احلمد، وهو على كل ِ 

 . "هاألحزاب  وحد  

مث دعا بني ذلَك ثالَث مرات، مث نزَل إَل املروِة، حىت ]إذا[ انصبَّْت قدماُه يف بطِن الوادي 
 على الصفا.ى إَل املروة، ففعَل على املروِة كما فعَل ى، حىت إذا صعَد مشَ سعَ 

فذكَر احلديث، وفيه: فلما كاَن يوُم الرتويِة توجَّهوا إَل ِمن، وركَب النبُّ صلى هللا عليه  
شاَء والفجر، مث مكَث قلياًل حىت طلعِت وسلم فصلَّى هبا الظهَر والعصَر واملغرَب والعِ 

نزَل هبا، حىت إذا زالِت َة قد ُضرَِبْت له بَِنِمَرة، فى عرفة، فوجَد القبَّ الشمس، فأجاز، حىت أتَ 
فصلَّى  ن، مث أقامَ ، مث أذَّ ى بطَن الوادي، فخطَب الناسَ ابلقصواِء فُرِحَلْت له، فأتَ  أمرَ  الشمسُ 

ى املوقف، فجعَل بطَن فصلَّى العصر، ومل يصلِّ بينهما شيًئا، مث ركَب حىت أتَ  ، مث أقامَ الظهرَ 
شاِة بنَي يديه، واستقبَل الِقبلة، فلم يزْل واقًفا ُـ اء إَل الصَخرات، وجعَل َحْبَل املانقتِه القصوَ 

 للقصواءِ حىت َغربِت الشمُس وذهبِت الصفرُة قلياًل، حىت غاَب القرُص، ودفع، وقد َشَنَق 
  أيها الناس، السكينة  " : ، ويقوُل بيدِه اليمَن (2) ها لُيصيُب َمْورَِك َرْحله الّزِمام، حىت إن رأسَ 

 . "السكينة

 

 . 158سورة البقرة: (  1

وشنق مبعن ضمَّ   .املوضع الذي يثين الراكب رجله عليه  ومورك الرحل: يف األصل: رجله. وتصحيحه من الصحيح.(  2
 وضيَّق. 
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ى هبا املغرَب ى املزدلفة، فصلَّ ى هلا قلياًل حىت َتْصَعد، حىت أتَ أرخَ  (1) َحْباًل ى وكلما أتَ 
 حىت طلَع الفجر، فصلَّى شاَء أبذاٍن واحٍد وإقامتني، ومل يَسبِّْح بينهما شيًئا، مث اضطجعَ والعِ 

َ له الصبُح أبذاٍن وإقامة، مث ركبَ  بَل الِقبلة، حىت أتى املْشِعَر احلرام، فاستق الفجَر حني تبنيَّ
ى بطَن الشمس، حىت أتَ  ، فدفَع قبَل أْن تطلعَ دًّافدعا وكربََّ وهلَّل، فلم يزْل واقًفا حىت أسفَر جِ 

ر، فحرََّك قلياًل، مث سلكَ  ى اجلمرَة  الكربى، حىت أتَ  ى اليت خَترُج على اجلمرةِ الطريَق الوسطَ  حُمَسِّ
ى اخلَْذف،  مع كلِّ حصاٍة منها، مثَل حصَ  كربُِّ الشجرة، فرماها بسبِع َحَصيات، ي اليت عند

 الوادي. ى من بطنِ َرمَ 

حر، مث ركَب رسوُل هللا صلى هللا عليه وسلم فأفاَض إَل البيت،  ْنَحِر فنَ َـ مث انصرَف إَل امل
 الظهر. فصلَّى مبكةَ 

 . (2)رواه مسلم مطواًل 

انواًي   "ِب "نيل املراممن كتا من عجيِب االتفاِق أين ابتدأُت جبمِع هذه األربعنيَ  تنبيه: 
جعَلها من العبادات: الطهارِة والصالِة والصياِم والزكاِة واحلجِّ فقط، وصرُت آخُذ من كلِّ 

من دوِن أن أترَك من أبواهبا اباًب   ْب عدَد أبواهبا، فلما كملتْ  أحسُ ابٍب حديثًا واحًدا، ومل
 .واحًدا، صادَف متاَم األربعني، واحلمُد هلل ربِّ العاملني

 

 يف األصل: جباًل. ويف الصحيح: حباًل من احلبال. (  1

 (. 1218وهذا ملخص منه. صحيح مسلم، كتاب احلج، ابب حجة النب صلى هللا عليه وسلم )(  2
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